إشعار الخصوصية لمعالجة البيانات الشخصية
قامت ) Building Markets (BMالمصرح لها بالعمل
الخاص باﻷسس واﻷصول واجبة اﻻتّباع

تركيا بشكل فعال بإعداد هذا النص التوضيحي

إطار التوضيح طبقا ً للمادة العاشرة من قانون رقم  6698الخاص

بحماية البيانات الشخصية )القانون( ،بصفتها المسؤول عن البيانات.
ستقوم  BMبمعالجة بياناتك الشخصية )اﻻسم اﻷول واﻷخير  ،ورقم الهاتف  ،وعنوان الب يد اﻹلكترو  ،والعمر ،
والجنس  ،والجنسية  ،والمستوى التعليمي  ،ومدينة اﻹقامة  ،والعنوان  ،والسجﻼت الصوتية  ،والصور  ،ومقاطع
الفيديو( التي قمت بمشاركتها مع  BMعبر اﻻستطﻼعات التي ستج يها  BMحول اﻷنشطة البحثية بط يقة
تلقائية أو غير تلقائية لغرض إجراء اﻷنشطة البحثية وإعداد ونشر التقا ير  ،ومشاركتك

اﻷنشطة التد يبية

التي تقوم بها  BMوتنفيذ أنشطة تطوير اﻷعمال والدعم اﻻجتماعي بعد التد يب  ،و القيام بأنشطة إرشادية لك
و لشركتك من قبل  BMبنا ًء ع

اﻷسس القانونية التي مفادها أن"نشاط المعالجة ضروري للمصالح

المشروعة لمراقب البيانات  ،بشرط عدم المساس بالحقوق والح يات اﻷساسية لموضوع البيانات ".ع

المنصوص عليه

الفقرة الثانية الواردة

المادة الخامسة من القانون؛ نقل بياناتك إ

وكيانات قانونية لها نفس اﻷغراض واﻷسس القانونية بط يقة تقتصر فقط ع

النحو

أشخاص حقيقيين

اﻷغراض المذكورة..

كما يتم التواصل معك عبر الرسائل القصيرة ،الواتس آب ،التلجرام ،التويتر من خﻼل بيانات اﻻتصال التي
قدمتها لﻸغراض المذكورة أعﻼه.
ويتم مشاركة قصص النجاح الخاصة بالمستخدمين الذين استفادوا من الفعاليات الخاصة بتطوير العمل
وتقديم الدعم اﻻجتماعي والصور و/أو تسجيﻼت الصوت والفيديو ع

وسائل التواصل اﻻجتماعي وعبر قنوات

اﻹنترنت اﻷخرى.
يمكنكم إرسال طلباتكم واستفساراتكم بخصوص هذا الموضوع إ

 BMعبر الب يد اﻹلكترو

 dpo.turkey@buildingmarkets.orgبموجب القانون المتعلق بـ "حقوق اﻷشخاص المعنية" بالتوافق مع البيان
الموضح ﻷسس تقديم الطلبات لمسؤول البيانات.
قمت بقراءة وفهم النص التوضيحي

بيان الموافقة المفتوحة لمعالجة البيانات الشخصية ونقلها إ خارج البﻼد
قمت بقراءة وفهم "النص التوضيحي " كامﻼ ً وحصلت ع
) Building Markets (BMالتي لها إذن العمل
البيانات الشخصية ونقلها للخارج وحقي

المعلومات التوضيحية حول ط يقة معالجة

تركيا لبيانا الشخصية بموجب القانون رقم  6698لحماية

سحب موافقتي المفتوحة

أقر وأوضح موافقتي المفتوحة بكامل إراد و

إطار القانون ع

الوقت الذي أرغب به.

استخدام بيانا الشخصية الموضحة

هذا

اﻹطار لﻸسباب واﻷهداف المذكورة فقط ونقلها خارج البﻼد للمدة الزمنية الﻼزمة لتحقيق هذه اﻷهداف و

كل

اﻷحوال للمدة الزمنية اﻷقصى التي يقرها القانون ،كما أقر أن  BMقامت بتوضيح كافة المعلومات
الخصوص بشكل ﻻ يدع مجاﻻ ً للشك أو التردد ،و

إطار الخيارات التي قمت بتوضيحها أدناه.

هذا

